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 مواقیت الصالةتشخیص اوقات/موضوع: 

نی صالتنی است مسئله مجع بمورد حبث امروز مسئله ای که اولنی 
مناز ظهر و عصر و مهچننی مغرب و عشاء می باشد، ما قائلیم 

حبثی از این لذا ما  هستندوسیعی  وقت خمصوص و مشرتکدارای 
ظهر و عصر یا مغرب و عشاء مجع  بنی در وقت مشرتک جهت که 
خبوانیم ندارمی ولی عامه در اوقات صالة ر هم پشت سیا کنیم و 

خیلی با ما فرق دارند زیرا آهنا مناز ظهر و عصر و مهچننی مغرب و 
 نند و کال قائل به وقت مشرتک نیستندرا متباین االوقات می داعشاء 

و این حبث است  مهبنی ما و عاپس این یک مسئله بسیار مهمی 
 یک حبث ریشه ای می باشد.

از  13وسائل دو باب در این رابطه منعقد کرده؛ اول باب صاحب 
"باب جواز الجمع بین وانش این است نابواب مواقیت الصالة که ع

 13، دوم باب  د جماعة و فرادی لعذر"الصالتین فی وقت واح
"باب جواز الجمع از ابواب مواقیت الصالة که عنوانش این است 

 . ايضا"لغیر عذر بین الصالتین 
و اما ه نیست این حبث در شرایع و جواهر و قواعد و مفتاح الکرام

 .البحث السادس : في الجمع :»عالمه در تذکره اینطور فرموده
قد بّینا فیما سلف أن لكل من الظهر والعصر وقتین  : ٦٦مسألة 

ختص بالظهر من زوال الشمس إلى قدر : مختص ومشترك ، فالم
أدائها ، وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت ، والمشترك ما بینهما 
، وللمغرب والعشاء وقتین فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد 
الغروب ، وبالعشاء قدر أدائها عند االنتصاف ، والمشترك ما 

اختصاص كّل بینهما فال يتحقق معنى الجمع عندنا ، أما القائلون ب
من الظهر والعصر بوقت ، وكذا المغرب والعشاء فإنّه يتحقق هذا 

 .1«.المعنى عندهم
از نظر ما مجع بنی صالتنی جائز و مسئله بسیار روشن می بنابراین 

 باشد.
 حبث مباند برای بعد از تعطیالت فاطمیه.بقیه 

                                                           

 ، ط آل البیت.163ص، 3عالمه حلی، ج تذکرة، 1

سالروز  وضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه اوال و اما خب 
طالب باید به عرض می کنیم  سالم اهلل علیها شهادت حضرت زهرا

تبلیغ در ایام فاطمیه اهتمام داشته باشند و فاطمیه باید زنده باشد 
هد پرور او جماطمیه است که کربال پرور و شهیدپرور چراکه این ف

باید از فاطمیه درس بگریمی و طالب نیز این مکتب ظلم ، است
ستیز را باید به عموم مردم بشناسانند. این فاطمیه است كه دفاع از 

 .آموزد حق را به ما می
مردم فاطمی و عاشورائی ما در تشییع سردار شهید سلیمانی ثانیا 

که هنوز جریان شهادت و دفاع از مکتب اهل بیت ادند  نشان د
فرزندان سپاهی از و مهچننی  م السالم در این کشور زنده استعلیه

با محالت موشکی انتقام سخت انقالب اسالمی تشکر می کنیم که 
 از مستکربان را آغاز کردند.

این روز در تاریخ انقالب یکی از دی هستیم،  31در آستانه الثا ث
 .ایام اهلل بسیار مهم است که باید گرامی داشته شود

، مقاله ای از امحد رشیدی مطلق 1531سال  در هفدهم دی ماه
در روزنامه اطالعات بر ضد امام مخینی رضوان اهلل علیه چاپ شد و 
وقتی این روزنامه به قم رسید، ما مجع شده و منی توانستیم در مقابل 
توهنی به امام ساکت باشیم؛ در ابتدا از اساتید و فضالی درجه یک 

شدند که در مقابل این مقاله  حوزه دعوت کرده و در منزل ما مجع
چه کاری باید اجنام دهیم؟ که در هنایت تصمیم بر این شد که فردا 

 .دروس حوزه را تعطیل کرده و حرکتی را در این راستا اجنام دهیم
طالب و فضال به خیابان آمده و آخرین منزلی که آمدند، منزل بنده 

 11نیم که آیه بود و ما نیز وظیفه خودم دانستیم که آجنا صحبت ک
 .سوره رعد در آن سخنرانی قرائت شد

سوره رعد آمده است: "خداوند از آمسان آبی فرستاد و  11در آیه 
از هر دّره و رودخانه ای به اندازه آهنا سیالبی جاری شد سپس سیل 
بر روی خود کفی محل کرد و از آنچه ) در کوره ها( برای به دست 

ی، آتش روی آن روشن می کنند آوردن زینت آالت یا وسایل زندگ
نیز کفهایی مانند آن به وجود می آید، خداوند، حق و باطل را 
چننی مثل می زند، اّما کفها به بریون پرتاب می شوند، ولی آنچه به 
مردم سود می رساند ) آب یا فلز خالص ( در زمنی می ماند 

 ."خداوند این چننی مثال می زند
نی رضوان اهلل علیه را به آبی که در این ما در آن سخنرانی، امام مخی

آیه آمده، تشبیه منوده و دمشن را نیز به کف روی آب تشبیه کردمی و 
 در ادامه شعری نیز از اشعار مثنوی معنوی قرائت شد؛

 مه فشاند نور و سگ عو عو کند
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 ...سگ ز نور ماه کی مرتع کند
خالصه ما امام را به ماه و شاه را به سگ تشبیه کردمی و سخنرانی 

 .مفصلی کردمی
عصر مجعه به مهراه طالب و فضال به صورت راهپیمایی به مست حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها در حال حرکت بودمی  
که ایادی شاه، مجعیت را به گلوله بست و بنده نیز دستگری شده و 

ال تبعید شدم؛ اما این حرکت به اندازه ای با عظمت بود که به خلخ
 .در متام شهرها یکی پس از دیگری آغاز شد

دی را باید به خاطر داشت؛ وقتی امام از نوفل لوشاتو به  11روز 
قم آمدند، اول به منزل ما آمده و فرمودند که انقالب از اینجا آغاز 

 .شده است
د که یک به یک شهرها قیام کردند این حرکت به اندازه ای عظیم بو 

 :و بنده نیز شعری در این رابطه سرودم
 ز هر سو انفجار آید / صدای انزجار آید
 گردد خزان رفت و هبار آید / هدف نزدیک می
 تنور خشم این ملت / طننی لعنت و نفرت

 گردد گرفته اوج و هم وسعت / هدف نزدیک می
 رمناند این نظام آخر / کند ملت قیام آخ

 گردد بگرید انتقام آخر / هدف نزدیک می
 آغاز شد طوفان / کند تا شاه را بنیان« قم»ز 

 گردد شود آسوده تا ایران / هدف نزدیک می
 شعار مسجد اعظم / بود هر زخم را مرحم

 گردد زند کاخ ستم بر هم / هدف نزدیک می
 روان شد جوی خون در قم/ به ناحق کشته شد مردم

 گردد گم / هدف نزدیک میها نگردد   ولی خون
 خیابان ارم پر خون / صفائیه شده جیحون

 گردد متام چهره ها گلگون / هدف نزدیک می
 مهه کشور تالطم شد / به پشتیبانی از قم شد

 گردد به فکر یک هتاجم شد / هدف نزدیک می
 دالور مردم تربیز / بسوزاندند رستاخیز

 ددگر  زاده چنگیز / هدف نزدیک می ای  که هان 
 قیام یزد خوننی بود / برای یاری دین بود

 گردد بسی شایان حتسنی بود / هدف نزدیک می
 جماهد مردم قزوین / مهه با مشت پوالدین

 گردد قیامشان برای دین / هدف نزدیک می
 منور مردم هتران / ببسته حجره و دکان

 گردد ز غیض و خشم چون شریان / هدف نزدیک می
 ز غیض و غم روز و شب / شعار مرگ زا بر لب

 گردد تو گویی کرده هتران تب / هدف نزدیک می
 تر جماهد مردم شوشرت / زده بر قلب شهر نش

 گردد تر / هدف نزدیک می به امید دل خوش
 رقیب ختم کرمانشاه / رسید از آمیان تا ماه
 گردد که هان ای ظامل گمراه / هدف نزدیک می

 آمد / به جرأت مهرتاز آمدورامنی پیشتاز 
 گردد ز قدرت سرفراز آمد / هدف نزدیک می

 طننی غیض اصفهان / به پا کرده عجب طوفان
 گردد ُکند کاخ ستم ویران / هدف نزدیک می
 قوی مردان شریازی / به سان لشکر تازی

 گردد گذشت آن خیمه شب بازی / هدف نزدیک می
 حد جماهد مردم مشهد / بسی دیده ستم بی

 گردد جوشد / هدف نزدیک می غیض و خشم می ز
 صدا بر خواست از ایالم / که هان ای گرگ خوناشام

 گردد مزن دیگر دم از اسالم / هدف نزدیک می
 جماهد مردم سنقر / به دست هر یکی آجر

 گردد ها پر / هدف نزدیک می ز غیض و غم دل
 مخنی آن شهر خشم آلود / کند طاغوت را نابود

 گردد آورد دود / هدف نزدیک میز کاخ َشه در 
 جماهد مردم گرگان / به قصد رزم پا کوبان
 گردد شعار مرغزار جویان / هدف نزدیک می

 اسری دست جالدم / نشانه دست صیادم
 گردد ولی از کار خود شادم / هدف نزدیک می
 قرین شهر خلخامل / مکن با من که بدحامل

 گردد ز کار خویش خوشحامل / هدف نزدیک می
 ام حق بود / جواب حرف مطلق بود هر آنچه گفته

 گردد ز حرف یار مشتق بود / هدف نزدیک می
 جهاد ما بُود دائم / نربد خصم شد الزم

 ...گردد شود حاکم / هدف نزدیک می مخینی می
تعالی این نظام اسالمی بوجود آمده و تا امروز ادامه داشته و ما احلمدهلل 

ای آن جان و خون داده اند حمافظت کنیم تا باید از این نظام که مردم بر 
 .ظهور امام عصر علیه السالم

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل
 علی محمد و آله الطاهرين


